Oznámení o výběru dodavatele

dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Informace o zadávacím řízení
Název zadavatele:

Městská část Praha 8

Sídlo zadavatele:

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

IČ zadavatele:

00063797
„Stavba podzemních kontejnerových stání na celém
území městské části Praha 8 – II. etapa“
Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána, je dodavatel:

Firma nebo název
vybraného dodavatele

Sídlo

IČ

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/11, 180 77 Praha 9

60194120

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky dvou účastníků zadávacího řízení. Vzhledem
k tomu, že po posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení všech účastníků zadávacího řízení
komise došlo k vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b)
zákona a zbyla tedy v zadávacím řízení pouze jedna nabídka, a to nabídka vybraného dodavatele,
která dle závěrů komise splnila podmínky účasti v zadávacím řízení v požadovaném rozsahu, rozhodl
zadavatel o výběru dodavatele tak, jak je uvedeno výše.
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Poučení o lhůtě pro podání námitek
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

JUDr. Jiří
Brož, advokát

V Praze dne 19.10.2017

Digitálně podepsal JUDr. Jiří Brož, advokát
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24827452,
o=Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. [IČ
24827452], ou=zapsán v seznamu advokátů
pod ev.č. 10435, ou=1, cn=JUDr. Jiří Brož,
advokát, sn=Brož, givenName=Jiří,
serialNumber=P60754, title=společník,
jednatel
Datum: 2017.10.19 15:17:56 +02'00'

_________________________________________
Z pověření zadavatele
za Městskou část Praha 8
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
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